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. VALi DiYOR Ki : f 

1 "Halka Bugün Ekmek Verilmiyeceği 
f Şa,yiası Tamamen Uydurmadır .. 
ı • Dün Ekmek Alamıyanlar Bugün iki Günlük Alabilecekler 

Dün bazı mıntakalardaki fınnlarm normal dağıtılmıştır. Fakat sonradan verilen emirle ek-
miktarda ekmek çıkarmadıklan görülmüş ve mek tevziatının yanın istihkak üzerinden ya. 
vaziyet vilayete bildirilmiştir, Vali muavini pılması bildirilmiştir. Bunun üzerine fmncıla-
Ahmet Kınık bu durumu derhal bölge iaşe mü- rın eUerinde bir miktar ım kaJmıstır. Fakat ba-
dürü Mümtaz Rek'e anlatmış ve Beyoğlu sf'm- 7.ı fırıncılar bu unları muhafaza etmemi"?ler.Jir. 
tindeki fırınların müfettişler tarafından kon • Halbuki toprak ofisi fırınlarda mevcut olması 
trol edilerek vaziyetin tesbitini istemiştir. Ve- lazımgelen bu unları hesaphyarak fırınlara 
rilen malfunata göre evvelki gün toprak ofisi ona göre un vermiştir. Bunun üzerin~ bazı fı. 

-·-
Bir Habere Göre 
Japon Filosu Tam 

Yolla Kaçıyor -·-
Batan Japon Gemileri 

18 Buldu 

Japonla r, Bu iddiaları 
Reddederek Muharebeyi 

1 Kazandddarını Söylüyor 

. ' 

Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alınııc, ÇUnkU bu Analklopecll onı nı ektep kitabı kadar ve belki 

ondan dah3 ~ırade llz:ımd ır. 

Fiyatı Yedi Liradır. 
T~N nıile11u.eı nde ve kltapçı ıarııa bulunur. 

tarafından İstanbul halkrnın tam istihkakına Tınlar normalden az ekmek çıkarmışlardır. 
tekabül edecek muayyen miktarda un fırınlara Jtrii. .. &./!;!\ dJ.ll. .::,,, ~ ~u. ö 

Sidney, 9 (A.A.) - heri bir 
üsten gelen haberlerde AvustraL 
yanın doğu şimal sularında top
lanan büyük bir Japon istila fi
yor. Bu mcmföyp ncmfö nyp np Uzak Şarkta, Japonlara ağır kayıplar verdiren müttefik filodan İngiliz harp gemileri .............................................................................. !osunun imha edildiği bildirili - .--------------------------------------

İngilizler 
istiladan 
Bahsediyorlar 

Müttefiklerin 942 yıhm kendi
leri için teşebbüsü ele almak vı 
müdafaadan taarruza geçmek yı

$1.ı olmıya başlamıştır. Nitekim 
'1Londrada toplanan müttefikler 
ı..genclkurmay heyeti tarafından 
verilmiş olan kararların ilk tatbi 
katı müttefiklerin her sahada ta
arruza geçtiklerini göstermekte· 
dir, Avrupa üzerine şedit, deovam 
h, geceli gündüzlü hava akınları 
yapılması, Madagaskann ivıı;ali 
~nup denizlerinde Japon Ueri hı.ı 
rcketinf durdurarak havada ve 
denizde teşebbüsü ellerine alma
ları bu ıeneki taarruz pllnnun 
birer belirtisi olarak telllil ola 
nabilir. 

M. Zekeriya SERTEL 

lngiliz devlet 
0

adaı;nlan şimdi
ye kadar yalnız Ingiliz adala 

rınm istila edilmesi tehlikesinden 
bahseder, ve istila kelimesi onlar 
için sadece adalarına Almanların 
asker çıkarma ihtimalini hatırla. 
tırdL 

İngiltere Hava Nazın 
Archibald Sinclair 

lngiliz Hava Nazırı 
A. Sinclair' e Göre : 

Şimdi ilk defa olarak İngiliz 
Hava Nazırı Sir Archlbald Sine - t 

laire'in Avrupamn istilasına ha
zırlandıklarından bahsettiğine şa. 
hit oluyoruz. İngiliz Hava N azm 
iki gün evvel iradettiği bir nutuk 
ta şunları söylemiştir: 

Teşebbüs 
Müttefiklere 
Geçiyor 

"Avrupa üzerindeki hava ~a . 
arruzlarımız günden güne şld • 
detlenmektedir. Bu hücumlar 
gün geçtikçe artmakta devam e
decektir. Pek yakında bu hücum 
fara Amerikan hava filoları da iş 
tirak edeceklerdir. O vaktt Av • 
rupa üzerine hava akınlarımız 
Almanya için bir felaket halini 
alacaktır. Bugünkü taarruzlan -
mız yarınki büyük taarruzların 
ve onu takip edecek olan istila -
nın sadece bir başlangıcıdır. Şim 
di arttk yalnız İngilterenin isti. 
liı edilmesi tehlikesine karşı mü
dafaa tedbirleri almakla iktifa 
etmiyor, Avrupayı istılaya hazır
lanıyoruz.,, 

Bu sözler bize, bir ay kadar 
evvel Londrada Amerikan gene] 
kurmay reisi General Marshall'in 
iştirakiyle yapılan askeri toplan.. 
tılard.a verilmiş olan kararlar -
dan birini daha ifşa etmektedir. 

Müttefiklerin 942 yılını kendi
!leri için teşebbüsü ele almak ve 
müdafaadan taarruza geçmek yı. 
lı olmıya başlamıştır. Nitekim 
Londrad.a toplanan müttefikleı 
genelkurmay heyeti tarafından 
verilmiş olan kararların ilk tatbi 
katı müttefiklerin her sahada ta. 
arruza geçtiklerini göstermekte· 
dir. Avrupa üzerine şedit, devam 
lr, geceli gündüzlü hava akınları 
yapılması, Madagaskarın işgaH 
cenup denizlerinde Japon ileri ha 
reketini durdurarak havada ve 
denizde teşebbüsü ellerine alma. 
lan bu seneki taarruz planının 
birer belirtisi olarak telakki olu... 
na bilir. 

İngilizlerin artık açıktan açığa 
Avrupayı isti18.ya hazırlandıkla -
rından bahsetmeleri, müttefikle -
rin A vrupada açılacak ikinci cep. 
he hakkındaki düş~,,,ncelerini de 
bize ifşa etmektedir/Ingiliz hava 
Nazırı, Avrupa üzerinde başlayan 

l:ifj";, Devamı: Sa. 2, Sil. 3 

Bundan Sonra Sıra 
Avrupa 

istilaya 
Kıt asım 

Gelecek 
Birmingham, 9 (A.A.) - Dün 

akşam burada söz söyliyen hava 
nazırı M. Si,nclair şöyle demiştir: 
Teşebbüs Almanyadan Birle • 

şile milletlere geçiyor. Gelecekde 
İngiliz-Amerikan hava bombardı 
manı hamle ve kudretinin henüz 
ilk merhalesi olan geniş ölçüde 
karşı koymak saati gelmiş bulu . 
nuyor. Bundan sonra istila, Av. 
rupa kıtası istilası gelecektir. Bü 
yük Britanyanın zafer plAnı Al· 
man bava kuvetlerini, baş kaldı· 
ramıyacak kadar ezmek ve bun -
dan sonra Avrupa karasını istila 
etmektir. 

Alman hava kuvvetlerine mi.it 
hiş bir yaz mevsimi geçirtmeyi 
vadeden M. Sinclair bugünkü 
durumla Büyük Britanya muha· 
rebesinin tezat teşkil ettiğini ha -
tırlarmış ve şöyle demiştir: 

Bu harpten sağ çtktığımı:ı: tııktirde 

hava kudretimi:dn muhakkak' surette 
!l.rtacağtnı biliyorduk. Alman rıavacı-

~ Devamı: Sa. 2. Sü. 7 

Malta' ya Akın 
Malta, 9 (A.A.) - Tebliğ: Mihver 

uçakları dün birçok günlerdenberi 
göstermedikleri faaliyeti göstermişler
dir. Gündliz üç akın yapılmıştır. İlk 
akm esnasında av uçaklarımız di.ış -
manm bir av uçağını tahrip etmişler 
flç mihver bomba ve dört av uçağmt 
hasara uğratmışlardır. Üçüncü akında 
iki mlhvtr bomba uçağı tahrip tdil
miş, bir bomba ve bir av uı;ağı dıı 
hava karşıkoyma ateşiyle hasara uğ
ratılmrştır. Sivil halk arasında ölen
ler olmuş, :>ivil binalar zarar görmüş
tür. 

FAKIR HALKA 
UCUZ ŞEKER 
VERİLECEK 

-*-

Büt~e Encümeni 
Teklifi Kabul Etti 

Ankara, 9 (TAN) Hükümet, fa
kir ailelerin çocuklarına ucuz fi. 
yatla şeker tevzi etmek için 5 
milyon lira ayrılması hakkında 
bir kanun teklifinde bulunmuştu. 

Bu teklif, bütçe encümeninde 
müzakere ve kabul edilmistir. Ge 
lecek hafta sonunda Büyilk Mil
let Meclisinde müzakere edile -
cek olan bu kanun her vilayetin 
fakir ailelere dağıtılacak şeker 
miktarını tesbit edecektf r. 
Diğer taraftan bu tevziatrn na 

sıl yapılacağını gösteren bir tali
matname de hazırlanacaktır. 

----~ 

İngilizler. Fransa 
Üzerine Para$üfle 
Güvercin Attılar 

Berne, 9 (A.A.) - Vichy'den ge
len haberlere göre, İngiliz uçakları 
Fransa üzerine paraşütlerle güvercin 
dolu kafesler atmışlaröır. Bu güver
cinlerin kanatlc1rına bağlanan kMU
larda Fransızlardan Almıınlnrm kuv
vetleri hakkmda ve askeri mahiyette 
diğer mahimat rlca edilmekte ve ve
rilecek maltimatm, bu güvercinler 
vasıtasiy,le gönderilmesi istenilmek
tedir. 

----*----
Madagaskarda Fransızlar 

Mukavemet Ediyor 
Londra, 9 (A.A.) - Vichy radyo -

sunun bildirdiğine göre, bu sabah 
Madagaskar'dan geien son haberler 
Fransız kıtalarmm İrıgiliz kuvvetle -
rlne şiddetle mukavemete devam et
tiklerini göstermektedir. 

yor. Bu filodan kurtulabilen ge-
miler kaçmıştır. 

Yeni Ginenin cenubunda cere
yan eden bu muharbede 18 düş
man gemisi batınlm1ş1 4 gemi ha 
sara uğratılmıştır. Batınlan ge
miler içerisinde 2 tayyare gemi. 
si, bir kruvazör, 6 veya 7 muh -
rip ve diğer bazı gemiler vardır. 
Japon zayiatına dair dün neşre· 
dilen listeye bu k:ayıplar.ın ilA. 
vesi lazrmdır. 

Japon gemi.Zeri kaçıyor 
Sidney 9 (A.A.) - Müttefik i

leri üslerinin birinden gelen ba, 
sın haberlerine gör, Japonların 
18 gemisi batırılmış ve 4 ü hasa
ra uğratılmıştır. 
toplanan Japon istila filosunun 

Avustralya şimal doğusunda 
geri kalan kısmı tam yoila kaçak 
haldedir. 

Çarpışma muvakkaten 
durdu 

Çinliler 
Japonları 
Bozguna 
Uğrattı 

-*-
lngilizler, Birmanyanm 

Şimalinde Yeni 
Hatlara Çekildiler 
Çung - King 9 (A.A.) - Çin 

tebliği, Birmanya yolu boyunca, 
Yunnan cenubunu istilaya teşeb
büs eden Japon motörlü kolunun 
Çin hududu yakininde Çinliler 
tarafından tamamen bozguna uğ
ra tıldığmı bildirmektedir. 

General Stilwill'in karşılık ta
arruza hazırlandığı söylenmekte
dir. 

Melboume, 9 (A.A.) - Batı Pasi
fik müttefik umumi karargföının Cu
martesi tebliği, Mercan denizindeki 
çarpışmanm muvakkaten durduğunu 

ve Japon taarruzunun püskürtüldü-
ğünü bildirmektl"<lir. Japonlar yeni bir 

Japon kafilesi, bir istila harekete başladılar 
fil osu idi Çung. King 9 (A.A.) - Cuma 

Bern. 9 (A.A.) - Stefani: İngiliz akşamki Çin tebliği: 
Exchange Tele~aph ajansınm cenup 10.000 kişilik Japon kuvvetleri 
Pasifik müttefikler karargdhmdan merkezi Çinde yeni bir ileri ha~ 

ft:!fr Devamı: Sa. 2, Sü. 5 reketine başlamışlardır. Hankow
----:ıı: un cenup batısında Yangtse neh 

1 ·ı+ d y I rinin cenup kıyısında bulunan ng& ere e apl an l Meinyang'da siddetli çarpışmalar 
"Orur Re·ıs olmakt.adır. Çin se!Yar ?irlikleri 

3' n ve hafıf kuvvetlerı Suıyuan ve 
Denizaltısı Dün Geldi Shansi eyaletle_rinde taarruzlar 

yapmışlardır. Lınfend cenubunda 
Antakya, 9 (A.A.) - İngiltere 

tezgahlarında yapılan harp gemi 
lerimizden üçüncüsü olan Oruç 
Rejs denizaltısı bu sabah İsken -
derun limanına gelmiş ve mera -
simle gemiye bayrak çekilmiştir. 
Oruç Ris 690 ton hacmindedir. 
ve modem teÇ'hizata maliktir. 

asker ve gıda maddeleri yüklü 
bir Japon treni dinamitle atılmış 
tır. 

BIRMANYADA: 

Cunglng, 9 (A.A.) - Birmanva'da 
hareket yapan Çin kıt;ılarının Man -
~ Devamı: Sa. 2, Sü. 4 

r---.. ··· .. ····---·-·-······----·· -······- .. . ......... , 
RAPiD. GALATASARAYI D/4 

DÜN 1 • O MAGLOP ETTİ 

Rumen Takımı Bugün lstanbul Muhtelitiyle Karşılaşacak 

Dünkü Galatasar~y - Rapid maçınd.ın he'Yecanlı bir sahne _ 
· Ya:zısr.4 üncü sayfada 

r .......................................... , 
~Ş ehitlerim i zi 
1 

~ Bugün Törenle 
Anıyoruz 

-*-
Bu Münasebetle 
İnönünde Bir 

lhtif al Yapılacak 
Bugiin yurdun istilı'.idan 

kurtarılması ,.c milli istikla· : 
lin kurulması uğ'urundn kan. i 

İ larrnı akıtan vatan ş~:ıitforini j 
; anma giiniidür. Bu miiııa.~~ - ! 

hP.'tle İnönü şehit\iğiıırlt- mu- i 
azzam bir merasim yapılaca_k- i 
tır. Bu merasime Ankara, J..;. 
tanbul, Bursa, Kütahya, Bi
lecik, Eskişehir vilayetlerin -
den \'e diğer birçok yakın ka
za, nRhi:ı.·e ,.e köyler~en he -
yetler i~tirak edecektir. Tö. 
rene saat 1 l de bandonun ça
lacağı matem havasiylc bıış -
}anacak ve heyetler şehitliğe 
girerek kendilrine tahsis olu
nan yerleri alacaklardır. 

""ıt ' - ' ı ______ ...... ._... ...... _._ ........ 
Cümhurreisimôz 
Konservatuarı 

Şereflendirdi 
Ankara, 9 (A.A.) - Reisicüm. 

hur İsmet İnönü yanlarında Ha · 
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu ol 
duğu halde konservatuarı teş
rif buyurarak filarmonik orkes -
trasınm bugünkü konserinde ha
zır bulunmuslardır. Reisiciimhu
rumuz konservatuarda Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel tarafın -
dan karşılanmışlardır. _ _ __ * _ _ _ 
Zeytinyağı ve Sabuncular 
Ticaret :Vekilliği zeytlnyağcılarla 

sabunculan Salı günü Ankarada ya
pılacak bir toplantıya çat!ırmıştır. Her 
iki tüccar grupu mümessıllerf yarın 

Ankaraya gidecektir. 

Almanya 
•• • 
Uzerıne 
Tayyare 
Hücumu 

-*-
İngilizler, Yeniden 

Bir Çok Üslere 
Akınlar Y ap+.lar 

Londra 9 (A.A.) -- Hava Na. 
zırlığının tebliği: 

Dün gece b6mba uçaklarımız· 
dan mürekkep kuvvetli bir teşek 
kül çok mühim bir tayyare fab
rikasiyle diğer bazı hedeflerin 
bulunduğu Warnemunde'ye şid
detli hücum etmiştir. Uçakları -
mız şiddetli bir müdafaa ile kar· 
§ılaşmıştır. 

Bomba ve av uçaklanmız Ho
landa ve şimal Fransada düşman 
hava meydanlarına hücum etmiş
lerdir. &ıhil servisine bağlı Hud
son tipinde bir uçak Norveç sahi
li açıklarında büyük bir düşman 
iaşe gemisini bombalamış ve alev 
ler icinde bırakmıştır. 

Bütün bu hareketlerde 19 bom. 
ba kaydedilmiştir. 

* Londra, 9 (A. A.) - Yeni model 
fngiliz bomba uçaklarından mUrck· 
kep kuvvetli bir teşkil tarafından d ın 
gece Warnemunde'ye karşt yopılnn 
hücumda Almanlar limanı ve diğer 
hedefleri teksif edilmiş projektör ı
şıklıırmdon \'Ücude getirilmiş bir ışU<: 
tabakasiyle saklamrya çal~mışlardır. 
Alman uçaksa\'ar bı:ıtı:ryaları tarafın
dan da şiddetli bir baraj ateşi açıl
mıştır. Yüksek irtifadan yapılan şid
detli bombardımanlardan maada İngi
liz seri uçakları düşmanın yağdırdığı 
mermilere rağmen pike uçuşları yap
mışlar ve projektörlerin ışıkları ara
sından 120 metreye kadar alçalarak, 
bombalarını hedefler üzerine atmıs
lardır. 

l2lf" Devamı: Sa. 2, Sü. 2 

GIDA MADDESi TEVZIATI 
. 

Bakkal Birlikleri 
işe Başllyor 

Yarandan itibaren Halka Yağ Birlikler, 
Ve Pirinç Dağıtmaya Başlıyacaklar 

Nahiyelerde kÜrulması ~arar -ı leri vasıtasi~le yapılacak~_ır. 
laştırılan "bakkal birliklerı,, et- Her nahıyede teşekkul eden 
rafındaki son hazırlıklar dün ta. bakkal birliklerinin murahhasla. 
mamlanmıştır. Belediye iktısat rı dün esnaf cemiyetleri merke
müdürü her nahiyede teşkil edi- zinde umumi bir toplantı yapmış 
lecek bakkal birliklerinin her bi- lardır. Toplantıda yapılacak tev
rine kaçar bakkalın iştirak ede _ ziatta ~a.~~:Jla.:ın takip ~eceği 
ceğini gösteren bir listeyi dün va- ~ul .. goruşu~_muş ve ~ol.~elerd~ -
liye vermiştir. Şehrimizde bulu - kı nufu_sa gore her bırlı~e verı_ -
nan 1651 bakkal 36 tane birlik lecek yıyecek maddesi mıktarı u
kuracaktır. Bu birliklerin idare zrinde anlaşmıya varmışlardır. 
heyetleri de tesbit edildiğinden Pazartesi günü yapılacak tevzi -
pazartsi günü başlıyacak yiyecek atta bakkallara Turyağ, fasulye 
maddsi te,-ziatı bu bakkal birlik l'llf' Devamı: Sa. 2, Sü. 2 
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f O'LümD.EN8ETERi 19 Mayıs 
Bav.ramı 

Yuan: MAHMUT rssABJ lstanbuldaki Merasim 
Bir ~ .a1'emiyorcla. Bir te7 .ay. 

......, htr eok ..,.ıer 16,.ıemeain· Programı Hazırlandı 
den daha dokanakb idi. 

K&tibia. "kapı diDJl7WDlcr Yari.. de. 19 Mayıs ıençllk "9 il*' ~111111 
Pa- mesı, beni plrelendirmitti: Pl'Oll"8Dl• hazırlanmlf, •IAkalılanı bD· 

- lb 1"I ftlisi odamsa pstttrtn dirihnlftlr. Bu 7ıl be7rame MOO ta
Ben, Manolakt EfeadlJ'e ele çıtlat&· lebe, 1080 beden terbiyesi mükellefi 
~. o, bfru aimrlt lnaadlr. ve 400 apdrcu ittlrak edecektir f'e

AH Nafta efendi, ,1mcli bana •nı nerbahçe stadmda yapdacak tören 
ile bala7Gl'da: aaat 10 da bat1!1"•caktır Vali, Kolor-

'Ye balrbcbr arbdq,.. - Çok clotnı clütlnfiJ'Ol'aanm, C• du Komutanr, Part idare heyeti Rel-
llaılms, clemiJ'Ol'WD. Mleafk'l•e 111 MJ'I si, Mlıe baıkanı. Maarif Müdürü 

rtılh~_.e aanı)'OnUD, Çorbaudan Blrdea ~ ,..tale ~bmqta: tettiı 7aptıktan sonra 7erlerini ala· 
~kla ancak ic pnt8fln a. - Çok 1~ dotna fi91nınefe tıq- caldud!r, 8eb1r bandon İatlklll mar 

ladnn Nafis efendi, eo• aec. daha ,,a 11111 cetaat. ıeneler hep bir atsdan 
ele clotnı dtltt1ıunl70nun AlrlıJlrum. mar11 167U,.eceklerdlr, Bundan aonra 

- llflkemmel dlltflntl"raanaa, her Atatilrk bOttOne eelenlı:ler konulacak 
eeJ'f baap ed 70l'ftftU. " Valt bir nutuk l&J'U,.ecektir, Bu 

- Geride cltlttlnecek, b .. p edecek nutku Parti ve mekt.ller adma ve-
...._._..._, ..,, --.drktan eonra, aqe nrar 1 rilecek 96J'levler tüip edecek. aon o-

balıaret "nld., oı,... sfbl ri· Solralarak aorcla: tarak b6Jıe edim bir hitabede bulu· 
lsarlftl: - Çok aeqindlnls delil aP nulacak ve bunu ~it ıwml takip e-

•e demek, ..taihrallalal Maolalrl efeadl, bemm 1tak1mn4, clecektir. Geelt reamlnden aonr" ta-
l>Dlra 9ÖJ'!üyorclam: AU Nafı. efendi,.. Ztfr ":rler cıtlat lehe uheda kalacak n beden ı.rbi-
- Keaktn bir C9rim ftl'., P ... I, mıt olacelrtı: )Wfne ait pterilerde buluneraktır. 

J1D. ne olW"U JIJl'OI'. lıs, ce- - ••et. bina ••c ildim. Talebedea sonra beden terbi7eal mO-
mltak alttanadalııi JDce lrD- Xlt1p, sanı Ue boynuna •im ttl: kelleftert jimnastik bereketleri 7apa-
tllni7' cıbitıa. - Yine de aenclnaiafa Celil bq eaktır, Ölhtden aoara de hentbol mfl• 

O da J'lrinll bal 4 11 •· Ziltbtllk. •• bir hakikat ltret• aabakuann finali ,apdacak, İstanbul 
- Bm de GOlr tert.a aniftl: Paraaalılrtarı, dttı)'&Ctaa a;hk muhtellti De mektepUler muhtelit! 

........ beldmld, oüeeta bMa -. Mfalettm bahaetılMllMJ'f 1 lbtt futboJ maeına ballaaealdar. 
J'acta olan lnaanlar asl..,.lde ne Teren. maçten .,.... bltmlt elacak-
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Ç. Esirgeme Kurumu 'Mahruk 

K • O.. y ld Meselesi 
ongreSI Un apı 1 Bulgaryayalsw:narlanan 

Kurumun Bütün Faalyeff Bundan Sonra Kömürler Getirtiliyor 
DQn aablb ~ette Vallıılza bat -

Çoculdann DoyurulmClllllCI Hasrecllecelc ıteıWJ!nda mahrulrat .,. etrabnde bff 
,.PlhnılttP. Bu toplantı;Ja 

Oibıkl kongreden bir eörinlf 

~ Umum MOdOrtl, Liman 
Reisi Vail lluavlm v. Beledl7e İktı
ld MOdflrO ltUrat Mml•tir Vali 
Mallnıat Ofisinin Q sonuna udlr 
J'8111Dayı taaarladllı lflert bOdlımle. 
~mımtnan •bin• 
manpl kömllrOnU ıettrtmek ıetn 10-
swnla ola deniz nakD vaaıtalulnm 
ae 111Nlle temin edil~ llall et· 
mı.tir 91rndlllk Mahrulraf ort.ı em
rine 30 mot6r ve IO 1ellı:enllnlrı Uh· 
slal kararlattırılmrştu Bunlar 7ann 
Ofis MfldflrO İzzet (;Qney tarafından 
vaslfelenclh1lecektlr Bir 1aammın do
lu olarak Bulırarf tan ı tmelttine ı 
ztn verDeeektir 

Diler taraftan \•au ve Beledl.Y 
Relel Belget ormanlannde tetk kler 
'8PllUI ortlda mneut odunlarm ~ 
lunutı Mahnıkat {'flıf emrine vern-

ne ualdanadaa hi1' br Çocuk Esirıeme Kurumu İstanbul kllltıan fa7dalanacak çocuklar Ku-

1 meslni temin etmlıtlr Mahrukat Of 
fi de Narman ft Ktradenfı 18hd • 
terinde ntthk odunlan bulunan111P1n 
cine ve mfktarl riYk son flntlarım 
11lAkaWardan ı.tem1 tir Of s. devlet 
f'1etmestne alt bu b611edekl odunl• 
rm da tendi emrine ve tehir lhtlya
cma ham el" VllAnıt vallrta yle t.
sebbOılere ıtrtırniftlr. 

..,. ~ar. Oateıtlı: ........ - merkezınbı ~ konıreai. 38 U.. rum laa Wdlndaft rami tefekkOl· 
do9t eller SllrilS'OI'; hdalderı 11.. ....._... Din late ve nahiye .nurabhasmm lftirald71e lerln de )'U'dmü7le Meileoektir, 
muet"etle ltonUQer". Aradan bir •' __,,, dOıt KUl'UJ'll merlrftinde 79Plnl~ Kurum. Beı.!i)ıe, Kmd1a7 ve BY• 
:ransos secmJt stbl llrlllllbor •• .. lılerlnl T .... Etff Konıre re a ve kltiplen seçildikten llaftaa Ye lQzwnu bilinde hük\Unet· 
•ldetıllJ'OI'. sonra idare hPyetlnJn merkez ve şu- ten de bu ıenif mlk7uta çocukları Suba•ılara Maktu 

Zeasfnlilt aaklamalı: llammıtl p.. Anlrara t (TAN) - Bqyelı: 1 41'>k beler on bir seneli1' faalıyetlni ~ doJ'Unna lflne 7ardan la"7eoektir. 
bt, bir insanın. falı:rinJ Hfal.tffti, tor aeftlı: lariam llusln camart-1 llrten r poru okunmu.ıur. Bu teklif toncre tarafından eeu ı - A- Verilecek 
•t1ncnu aaklamea ba79tme ınıd '>lmauu ralmen Olleden ıonrA ıaat Bu raporda merkez ve 1Ubelere tlbariyte kabul edllml• olmakla bera- Ankara. 1 (TAN) _ tıt haaJ sa-
olalıin.-. PaldrJJti sislemali, Amma· l5 ele la" mtlat•rbtma ~t!'ftifler- batlı e ocuk dJapanıerf, 1 lflt dam- ber, itin ehemmfyt'tine binaen T9Dl balannda ekilen m1ıdPelerin dntru 
ae llel' 'Eaftpla,,. Jntle., Ara sıra bl- r, lası 2 l(lndOa baknnm, 1 )'ikam• tıeyet tnaflndan tatbikat uhaanda olarak tahmin Ye tesbltl ldn kurul-

-1w1ıo..__ ,.._. hor~ alıp 6teklne yererek• 6te- Orada UndlleriM Ticaret Vekil :rurdu. 2 ~ı, dlçanaeri, 1 dotumwl. ııe ıdbi mflşldlllerle karplaplaealı Ye maa kararlqan 1Ubatı tetkillU bak· 
lrindm alıp ber 1ı:in.i ödiyerek . Kona, fiiDMP Ökmen de iltıhak 6tmittir 1 a,.vt, 1 diJdt ve &rme wt. 1 eoetık batımtla lrabtUJ'etfnll' araştınlmumı landakf Kaordlnasycm R~tl karan. 
malı:lal Bapekil T•cuet 'YelriH iate mil kQUlphanesl. 1 eocuk b9hçesinden lı:arar altına almqbr, ten Vekilleri He,..tınce kabul ve 

-
oktorlarden Niye 

Hesap Sormuyoruz? 
Doktorlarda, çalnlcbldaPI ltaa• 

tlıye ıltMemek, lteetafllll mutlaka 
kHdl ayalına getlrllmeelnl itte• 
ınek fena ltlP teaMDI 1tall11t aldt. 
Daha blrlcaf ıaa .wet bir ..... 
daıuıtız, bir profedrd... ..lcbet 
ediyor, doktorun banyoau11u11 blP 
hayatlı mal oltlufunu al)'ll,..,.u. 
Buıan de W.. ..... yukafl ltu 
rnulde bir Mektup alm•ı ltulu· 
tıuyenıaı 

B ... ktafte. Altlt .... me"8tle• 
dnde oturan Hafll llİ""'lt, bir it 
için 8ergamaya ıltmlt lndlll e• 
telde •ne la11111ıı ltf ..,.. .. it•· 
le t•IMI" otelelye ve etelelnln '9· ı 
lllr a ........ od•n• 1c...,..n .... 
l•r otel mDfterlterlne ... retle ve 
oDç bell vnlyetlnl anlatabllmlı • 
Her biri bir doktora kofMUflar, 
.. ,..ama k090cDk yer, aır ende 
ayn ayn 09 doktora birden mO• 
racaat edllmlt. fakat her ltlrl de. 
ıthlPl•me allm.elerl ..... ren 
bir .. _.,. ....... lmelaPnta ral 
men, yo,..utıluklanndatı balılıle 

bir baıka doktora mo ..... t edll· 
meehıl ~ etınltler yerlerln 
den krprrdamamlffar 

FakDlteyl bit rdlklerl aman 
"nerede ve ne plcllde eıu,.. ol· 
ıun fneanlyete ltlntet itin .. ph• 
.. oaklanna yemin ede11 dekterfa• 
nmsza ne olduf 111•11 "8,,.tlH 
kal'fı bu alllcaaalık "~"' Her· 
ha111ı bir malı mQtterlıilnhl lltl· 
fatleelne arsetmlye11 bir eeftafa 
lhtlklr ıuqlyle enalancbrıyepua 
da. vata11d•1 itaya• _. ...... ,. talı· 
iti bllglehtl ve yerd "'"" _.,..,... 
dolctorda11 11eye toeeap eoPMuyo 
ruaf 

Vali iaşe Mll~tlrllttlnde 
de Meşıul 01-.k llanola)d efendi ba kolpolann bl <an •e mllatepr ımnini bl1' k fa)rdalanan çocuklann miktarı " .. __.. '-dik eılDmlltlr Karan sen, her 

rini 1atlnamlea; J'lltlnamlttı amma •ıtt W.•ce "'• lllardır. JllU'durı derecıa.ri ~ Rmld9ll .-ra idare .__ raPQl9 ;mtll OJ.ru ,.a.mı, yt Bölge tqe M dOrlOto J'UfB d&r-
Jhw clltdllm sefaletin dereces m an Kurum pçen ... Gelatacla ;..... " bfltçe1er teadk W kabul edPnd1o ke,GD • 

1 d ne V tıt h nm tJrlnd ata. ta-
lt7atnarmtb, KasaDlık Hay,an Yat • bir çocuk dilpaDIWt " oocuke-~ ~ ~'!:!!~!'::" ~ =~..=n~.,; şınacakı r eu l{att. bir toplantı ... 

- Bvalanma lroJW. Klttp, bmi, "'lordl. aam10rc1u (). .. h•cl D.:Satll.ll.11 Yi, Betiktatta de bir ıri1t damluı va- - .......... ,,.. lllll ..--....... - . " ,....... tQtM ..ın..m ..wıı- tonu v 1~ mr tein bl1' oda. 
pence chan da•arü mcla .-ç- nan bQaJlld bon1amaJı Jlnmdı: I G ~· ı n llUI cude ıetJnııiltir, BeJuıtıaıd c.dlt ,..U o1Maldlr Vakltı.rlnln bir tmnıı· «Hetec ere m bauı bir oda .,..... • 

ltdtı· ....... ••• Ankara. 9 <TAM> - len VUtlleri Huanpqa medreletd de tadil ve ta- Mensucat KllBftlnlan nı 1la fit arf.tmeıert monuebetb'te aktır tstanbuJ va tein .,..Mk 
R.,.,.., 'lıeW.. ., .,. .. l'"l He7etl Qitt ,,. kOll9\ ~nnın mir edilerek bir SOndG& bakanevi -r-· tnaldıa lııtr t...ntnaı eülinde •bası- edada fttleden acmn1art Vali ltll'dar 

.... ~.~. ~ h..... kuapbk olarak ahit .. tım ve kesi- ballne ~. ı .. ~ .... ~ D ..... e;...DM::IHcak 1- "* maJduD 1 - 10, :rudun· ... lert•l• 1'1'18SC'J1 nlacalmr 
__..,.. --· mf hakktnda evvelce lııonutın ,... amelelerin eoeaJdarmm .. rınaı.n1m- ....,..... -7 eılan 1 - t Un pua verfleeeldlr ı ı fa11170r.._ hadlerinde buı dlllllld11der ,.apmak call bu mfleelw ele yakında ı..u- Yeril Mallar Puarlu1Ddala lleDra llCanr ba1Gn19de ,_, ıuetedt w- KÜCÜlf M'. Al&ILl l 

M .... enide ._., n*sı. •'ldrtr RtJG'Ollnt'O Pltnntt 1M tadır Evyelee 10 ~m11 kadar erkek, Jete «eceeektlT datddac:ek beter' IMtreWıc paınaJdu re4Dlnk ~ lh'•atlr. _ ~ . ; 
Mi =~ :r=:a,.. Ken- 130 Proll'IUD 1~ 40 l'uıl heyeti 1 yasma kadar ~ sı'1r ve manda- Be7otlu ıtaz•ı da 1Caeımpaf8da bir ınenaacata almak lcln bGlrJaaD fit- 80KAICTA SUt .,AN PASO -

t1atallladl bhlı:ala•J'I 1-b: 8 33 Müsik (Pi,) 11,10 Haberler lamı kesimi J'818k edllmifti Yeni eocuk dUpameri, •t daınlam .. eo- terin ..,.. tevsllDe bQlamnılbr. Da 1 t. a of l ı i Necdet tsmlnd• eoeulr eokakta 
Bana da pek , Celil ._,., 1 45 Haberler 114f At kOfulan blP Koonlftl.,_ M!Jetl 1rann ,... euk IOndfls baknneorl temi idn bir Tevalat bqQııa de dn9m td8oektlr. buldulu pe!IG)'U "fr'k• ,.blan-

11'-.. mstu, lrralll ...- :.: =~•ti 11:55 Ptano hadlerini erkek ve dili fılır ve man- btna aatm almlP. Kurum, bir MM Ft 1 efe G ecele m,._ dll)'eff,,.. tUr 

&!:::.::~· .......... 1130 Prosrarn :IOH Kenutma :ıa::.;. O::~b:1urı::.~.:; =r ı~u:ı.=rd~doktor ıe: M .. clald lıycnm :ı: (TAN) -9!.-a o- ır:'~•::.: .. -:::::.~ 
Ollhrm • mirin...... ...,.. 1111 8ukılar S0.30 TOrldller bol mlldarde kuaph'lr ıı.,...., 1nki Um. ~et. dOn,yanm bulQnkO du • il .... W-11 ola. tt..- • ftlllalD lrlıdrola lan V.aım.t lfe7e- ttf ettftl b rttlan satmadlll lcta mab• 
Ona. hiç tisıbc eemi;rınam. ~:·: = 21,00 Konuema temin edDecektir Klll'lll' bulflnlen:le ramu kU'fllDlda Kurumun meaaillnl ,....._ -h+Al•lll ,..._. ide tlJslD tuvlblne fldlrD ...... Ofla. kemeye vertlmtsttr, 

shaJetleri 1ı:r .. atıen ,. • ıuıo Orkwtra 11,10 T ... .n ,...... .... De~. ..... ...,... cocaJdarm ~Od blkOIDA• :•""' IDllUt bir..., ballt"' ... ~Od8fu ~ t- 1$VA ÇALMll - Btl:rtl~ bir 
ı.t1ır1r1rı- el cabUltal!Jl'le ert lift 21.IO MQaik (Pi > bundllmeslnl teklif etmllttr. Bu tek., ı.,.. ,..-.. .. _ .. JllD ~ fla .._ 1111rGJm ı.- DeYI madde- ~itp Ç bian Mehmet Bwp arka-ı 
... ..._ .... da ataattml .... ı. 1tat- 1100 Prasram n.JO Haberler Altlll PbMlaft ille töre, ._ a. w nahı,. llltl'b- mala 1'aıaMıa .....,_ ........_. sil- \art trıt r ~ .._ ....,...._ ._ w tle~ eualaltlııııt .. k ı rna 

lro,.._, kapadaa: J,l.OS Dans orkes- 22,41S KapaJUt DOn bir altın 15 lb'lldmı ft bir 11'11111 ltnde IOnde bir 111bt ,_.. ,,..Ue - nG ttheltt 1ıirbkJerinde bir tıo~tı datıtılmuma ait .faalietine 7akmda yakalanmq ve 2 ay ba1119 _..ııkQm 
Bastln'lk timi• ı.Hti, truı ktlloe 480 kuruttım •tılmıltr. cek bir tefJd]tt ımruı.eatar. Ba ter- 7&Pdacüt1r, batlı~. f'd lmtsttr 

H+BUllSll 

Gıda Maddesi 
Tevzlah 

Y• Gine Deniz 
Haalll 

1""8z Hava 
Ncmr-n'la Göre 



-- ~- --

T A N 
A 9 O N • BEDEL4 

TUrkiye Ecnebi 
1400 KPı. 1 Sene·2aoo Kr. 
750 " 6 Ay 1500 " 
400 .. a " 800 .. 
150 • 1 .. 800 .. 

Adres de!il,tlrmek (25) 

Eden'in Son Nutku 
Yazan: M. ANTEN 

Eden dfinkQ nutkunda, bütün 
milletleri yaldndan Ugilendl

l"(>n b~ ehemmiyetli meselelere 
t krar temas etmiş ve bilhassa dJk
k te d er ifşalarda bulunmuştur. 

Eden harbin neticesi hakkında: İn
gilizlerin ne nikbin, ne de bedbin ol
duklarını. dilşm nm hAIA kuvvetli ol
duğunu bildiklerin\, fakat tedricl btr 
surette onu diz C(>ktUrcceklerine ri
Yazi bir katiyetle inanmııı bulunduk -
lanm. söylemiştir. 

Eden, müttefiklerin gayelerinin, 
bütün inJllctler için hilrrJyet ve her
kes için mutlak adnlet ve emniyetin 
tesisi olduğunu, bu gayelerin de bü
un milletleri haydutların tecavüzle-
~ nden koruyacak bır beynelmilel za-

rta kuvveti ve ayni zamanda millet
ler arasındaki iktısadl mAnJaları kal
dıracak bir yeni iktrsadl r;fstemle te
rnm edılebfieceğlni öylediktcn sonra, 
bu husustaki mcsuliyetln en bllyük 
hı esini bilhassa İııglltere, Amerika, 
liovyet Rusya ve Cinin uzerlerlne a
acaklarmı tlAve etmletfr. 

Bu sözkr, diğer mllletlerln bu va
tıfelere iştirak etmlyeeeklerl mdnası
na gelmemekte, sadece harbin en a
ınr yukünü üzcrlerin~ alan dört bü
Yük devletin ırulhten sonraki dünya
Yı tanzimde de birinci derecede bir 
rol oynı:yacaklarma işaret etmekte
dır 

Alına.nhırın kcndnerlnl feldketlere 
ırükliye:n Nazi rej:mlnl değiştlrme

'lı ı:e ıstırap çekmEktc devam ede -
e terine artık lnandılı:Jarmı aöyllyen 

E:den. Nazilerin kendilerini kurtar
k için birçok defalar adamlarını 

üzakere için gondermlş olduklormı. 
f.f 'ın ve diğerlerinin f ngllterenln 
~azilerle ve onlarm kuklalarlyle asla 
"il zakereye glrişm!yeceklerlnl gayet 
Yt anladıklarını bildlrml5tir. Bu lf-

lar, sıkışık vaziyete gelmiş olan 
\hnanyanın sulh t:ıarruılarında bu
undufu, Stokholm'da bir Alman ban 

rin.tn İngilizlerle tE"tnasa geçmlye ı:a 
t tığı, Mareşal Brouschlch'in de dahil 
lduğıı bir Generaller gnıpunun Al -

nya 1942 de galJp gelemediği tak-
rdc, harbin bQt~n mesuliyetlni Na

~ lcre yukletcrek Inglllzlere sulh tek
f etmeyi knrnrlııştırdrfı hakkında 
kan şayintan teyit edCT mahiyette 
rülmcktc ve Alın rynnm herhangi 
r sulh teklifinin İngiltcrenin kati 
d ccvabt ile karşılanacağını göster
c-ktedir. Bu beyannt. ayni zamanda 

~--- -
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1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 

'------------------------' 
1 ramvag Biletçileri Sıhhat Merkezleri 

Ve K onlrolörleri Çogaltllmahdır 
ıazı insanlar vardır ki, bir 

sahne karşısında bulun • r yazan· ...... 
duklan halde kııpının üzerinde 

1 
• ·~ 

tiyatro veya sınema kelimeler1 Refik Halid KARAY ı1 yazılı olmadığından dolayı ken I 
dilerini oyun yerındP. anmaz • ------------
lar; gôrülecek bir _ey yokmuş 
gibi can sıkıntısındıııı patlarlar. 
Boy1elcrının hnyatta birçok eğ . 
lencelerden, zevklerden uzak 
kalmalanna pek acınm ve ken· 
dimi o bakımdan çok talili sa
yarım. 

Benim hiçbir yerde içim sr -
kılmaz. Zira yakından tanımadı 
ğım çeşit çesit insanlarla dolu 
her yer, göziimde en seçrfı.e ve 
yep yeni eserlerin büyük bir 
haşan ile ve en tabii şekilde oy 
nandığı tiyatro sahnesinden ve 
sinema perdesinden farksızdır. 
Bundan ötürü de herkesin ka
labalıktan, darlıktan. düzensiz -
likten yaka silktigi, sinirlendi. 
ği, somurttub'U, kavgaya tutuş -
tuğu tramvay dahi - zahmetli, 
yorgunluklu olduğunu kabul 
etmekle beraber - Fikrimce ya
bana atrlamıyacak derecede eğ
lenceli seyir ve temaşa yerle -
rinden biridir. 

Hatta diyebilirim ki, eğlen • 
ceyi arttıran sebepler arasında 
halkın sızlandığı knlabahğı baş 
ta saymak lazımgelir. Güldür 
güldı.ir kayarak sallana sarsıla 
yarı boş giden J>ir tramvay ara 
bası içinde insan kendisini faz. 
la bir boşlukta ve alışmamak -
tan gelen bir yadırgama halin -
de hisseder. Artık dışarıyı sey· 
reden siz değilsinizdir; cam ö. 
nüne .konmuş seyyar başınızla so 
kaktakilere siz bir eğlence ol . 
muşsunuzdur. Lokanta vitrini · 
ne yatırılmış iri bir istakozmu. 
şum gibi bu göstermelik vazi
yetten bana bir utanma gelir. 
Yol da uzadıkça uzar; aynca 
dolu olmadıklan tıisbette tram· 
vay oyunlarında artist ve ak -
tör sayısı azalmış demektir. Ha
tır için gitmek zorunda kaldı · 
ğım bir konferans salonunda bu 
lunuyor ve tek basıma konfe . 
ransçıyı dinliyormuşum gibi ha. 
fakanlar beni boğar. 

tetkikten geçirmek, onların O· 

yunlariyle de gam.il oyalamalı 
lazımdır. Biletçı tiplerı gerçek 
ten seyre ve incelemiye degcr 

Zaten gıde gele çoğunu en 
yakın ahbaplarım kadar tanımı 
şımdır. Hatta bir kısmı, emek • 
tarlar, şehir tiyatrosu komedi 
kısmı aktörleri kadar zihnimde 
yer etrr.işlerdir. Bilmediğım sa· 
dece adlarıdır. Mesela kırçıl saç 
lı, pos bıyıklı, ellisını srrıış bir 
tanesi vardır ki, kaç yıl sonra, 

herhangi bir kıyafette karşıma 
çıksa hiç duraksamadan onun 
bizim tramvay biletçisi olduğu· 
nu kestirip atabilirım. 

Biletçilerle kontrolôrler, haya 
tımızda sandığımızdan çok fazla 
yer tutmuşlardır; adeta onlarla 
içli dışlı bile olmuşuzdur. Hangi 
yabancı size ve çoluğunuza çocu 
ğunuza bu derece sokulmak hak 
kını kendisinde bulabilir Hepi· 
mizin vücudü biletçi ve kontro. 
lör elinden geçer; ellerimiz elle
rine sürünür; onlarla devamlı 
bir alış veriş, sürünüp siirtünüş 
halindeyizdir. Evimizde yatıp 
kalkan, aramızda yaşıy.an bir 
hizmetçi, yirmi sene yanımızda 
çalışsa yine bir biletçi kadar bi· 
ze dokunamamış, sırtımızı sıvaz 
hyamamış, göğsümüzü tartakfı • 
yamam ıştır! 

Biletçilerle en fazla haşir ne -
şir olan, vücudünü biletçi mua. 
yenesinden geçiren şehir halkı 
Istanbulludur! 

* * 
Bana gidip gelişlerim ve in-

celemelerim biletcileri u. 
mumi bakıştan bazı kısımlara ve 
sınıflara ayırmak imkanını ver
di. 

Bazan tramvaya girince "hah 
derim, işte neşeli - yahut çevik. 
çapaçul, hazır cev8p asık surat 
dalgın, sakar, itimatsız • biletçi
nin arabasındayım!,, 

lere yumuşaklık veriyor, içeride 
kilerin. çoğunu gülümsetiyor; 
arabaya bir kır tiyatrosu manza· 
rası getiriyor. Bôylelerine bak • 
tıkça yerleri boş kalmasından 
korktugum tuluat kumpanyası 
nktorlerımizi diışumiyorum ve 
kendi kendime "yctışecekler 
yok değil amma ne yazrk ki, 
tramvay idaresinde harcanıyor· 
lar!,, diyorum. 
Dtişününüz o kalabalık, o öf· 

ke, o işkence çevresinde, yüzle. 
rinden düşseniz bin parça olaca 
ğınız kem surat adamlan güldü
rebilmek, bu lirkütüciı hava a. 
rasında bir neşe yaratmak? Ne 
hüner! 

Biletçilerin bir kısmı da çevik 
likleriyle dıkkati çekerler; bu 
da faydalı bir marifettir. Bakar 
smız, öylesi şimdi arabanın ön 
tarafında, biraz sonra arkasın -
dadır. Nasıl oldu da sardalya is· 
tifini hiç bozmadan, yerinden oy 
natmadan, devirip yarmadan, 
sızıltıya meydan vermeden kay. 
dı, geçti? Hiçbir canbnz.m, hok
kabazın kolayca başaramtyacağ 
bu işe hem şaşar, hem de sar -
stlıp rahatsız edilmediğim için 
sevinirim; sevinmeliyiz. 

O fikirdeyim ki, tramvay ida. 
resi neşeli, nükteli ve çevik o
lan bu üç sınıftan değerli bilet
çilere balmumu yapıştırıp sırası 
gelince mükafatlandırmaktan 
geri kalmamalıdır. 

* * Hantal ve lagar biletçinin 
bir arabayı büsbütün al. 

t~st ettiğine şüphe yoktur. 

Bu Teşkilatın Amerikada ve Avnıpada Mazhar Olduğu 
Rağbeti Ölçmek Şövle Dursun. Balkanlarda Bile Bize 
Nisbetle Ne Kadar İnkişaf Ettiğini Görmek Çok Acıdır 

- 6 - y a l n ı z Istanbul-
ıaıhemılre ile konu r- y tl%trn: -, da böyle yeniden on 

şuyoruz Henü.ı: 30 1 ı beş tane s ı h h a a t 
yaeındı ol~astna rağ S A 1 D K E S L E R ı m e r 1r e z 1 kurmak 
men Kızılayın hem- _ miımdündur 1ıte he. 
şire olmlunu bitird.k- sabı: 
ten sonra bir sene Almanyada has· * * 
tabakıcı hemşire yetl.etlnn~ v~ m,.k. Maarif idare!!f. 1star.buldaki ilk ve 
tep ıdare etmek staJı gormuş, gel- ortaokullardaki doktorlar için 
miş Kızılay mekteb n!n baıhemı~rell- maa:s olarak senede 20,70()ı lira .er
iıni yapmış, sonra Amcılkaya gonde· mektedir. Sıhhat mufettl .. leri ayda yıl 
rilmlt. üç sene srhhatı umumiye hem- da bir mekteplere ağrıyarak ıınıfla
fireliğl ve ziyaretçi hemşirelik tahsil rın temizliğine nezaret edip çıkmak
ve tatbikatı yapmış, . ta, hiç bir zaman sıhh1&t merkezinin 

- Bu işten çok zevk alıy?rum, dı- yaptığı gibi, her talebeyi ayda 8 de.
yor. Gelfeigijzel söylenm'ş bır lif te- fa tepeden tırnağa tetk'k edcmemek
likk! etmeyiniz. HemŞ1rellie i:sıkım. tedirler. Sıhhat merknl, talebeyi 
O kadar ti, belki bucünkü kadar k"'n- yalnız mektepte değil, evinde de tet 
dımi bu iıe veremem korkusu n: ~v- kik etliği, hatt$ tedavisf ile de meş 
lenmiyorum. Bugün izdivaç teklifle- gul olduğu için elbette Maarifin dok 
rinl bu sebeple reddetmiı buhınuyo. tarlarından daha faydalı olmaktadır. 
rum. Maarifin 20,700 lirası fle bir sıhhat 
Sıhhat merkezhılıı neler yaptıfmı mskezi Jml'Ulabllir. Çilnkü Edinıe-

anlatıyor: kapı sıhhat merkezinin senclilı: bUt-
- Çok faydalı olayorıız, diyor, hallı: çesi 22 bin liradır ve bu parayla 

la pek Iyi anlaştık. Her yerde, her 22,050 kifl senede en az 12 defa w
evde hUıınil kabul göril.yonız. Artılı: terine gidilerek. 12 defa da merkeze 
bizi yadırcamıyorlar, Hattl bir çok celbedilerek gözden geçirilmektedir. 
evlerde: Senede adam başına bir lira bile düt-

- Komıada da hasta nr, litfen o- m6yor. 
raya da gidiniz, ıizl bekliyorlar, diye ..,...-,, . 2 

işimizi kolaylaştıracak şekilde yar- -------------
dım da görüyoruz. \ı ~ l< A 1 

* * 
Sıhhat merkezinde 1aptıfım e kik 

sonunda vardılmı netice ıu: Bu 
merkez, Türkiye için liııumlu muea
scselerden biridir. Çoğaltılması dü
ıünülerek kurulan bu müessese 8 se
nedir yüzüstü brraltılmıı, en kiiçük 
bir alika bile görmeml~Ur. HattG ev
velce bu müessesede ziyaretçi bem
tlre yetiştirmek için açılan kurs iki 
sene devam ettikten sonra kapatılmı't-
tır. Simdi hastabalı:ıcı hemşire 
mektebinin talebesi burada kın 
bir zaman staj görerek içtimai hıf
zıssıhha etüdü yapıyorlar. 

Halbuki sıhhat merlıc::lerini çotelt
mak, hem de süratle çofaltmalı: 15.zım
dır. Bu, yeni ve büyük mali külfetlere 
katlanmamıza da lüzum côstermlyor. 
Bir sürü lüzumsuz ve faydasız nıu. 
esseseleri ve t~kll&tı sıhhat merk.-rl
ne ktılbetmek suretiyle ve bug\inldı 

masrafımıza h!ç bir pa• a eklemede" 

Tcsalya Yenişehrl eşra!mdan mer
hum Hamit zevcesı ve emniyet Amir
lerinden Nail Scrdc-ngeçU validesi 
Bayan Şerife dün eceli mev\ıdlyle 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 
12 de Beyoğlu Belediye hastanesin -
den alınarak Feriköy camıinde öğle 
namazı kılındıktan sonra Feriköy me
zarlığma defnedile<-ektlr. Allah rah
met eylesin 

KONSERVATUAR 
Orkestrası ve Koro Konseri 

Şef: 

MUHiDDiN SADAK 
Solıstle.r 

Semiha BERKSOY - Ali SEZİN 
TAKSIM BELEDiYE. gaıı:lnoıunda 

12/5/942 SALI saat 21 de 
Programda· Webe, Moznrt, Beetho
ven. Scbubert. Biletleı Konservatu r

dan alınabilir. 
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Yarasalar 
Yazan: ULUNAY "iki gonül bir ilunca samanlık rey

mn olur!,. derler. Bu mc elde 
"samanlık., kelimesinin kullandı ında 
bir incelik vardır. "Samanlık,, garpta 
ve $arkta helecanlı, koç kaçamağı 
muaşaka tarın "zlfa f hacl e , si olaı ak 
kabul edllmişUr. 

Sık sık tekcrrtir eden cinai vakala.% 
ve evvelki giln Beş k'ışta bir sinema 
locasında meşhut olan cürme bakılır
sa ıimdi bu meselin ıeklini deiJıtlr
mek ve Jöyle söylemek lazım geliyor: 
"İki gönul bir olunca sinema loe<ısı 
gelin odası olur.,, 

Suçlular atalar sfü:iyle cezadan ya
kayı kurtaramıyacaklar. Meseller, b t 

hakikatı vecız surete anlatır, fakat 
ıuc;u mazur göstermez Onlan ye
rinde kullananlara nihayet "ııuslü ve 
canlı konuıan blr adam!,. derler. O 
kadar ... Biz yine iıin fantazi tarafını 
ele alalım: 

Gazete. sinema locasnıdaki cürmü'ri 
ne olduğuna açıktnn açığa yazmıy'>r. 
Yalnız: "Yakalanan Tank ve Ayla 
dün adliyeye verilmııılerdir., cüml~ 
sinden bilhassa suçluların cinsiyetin
den suçun mahıyetl hakkında bir f kır 
edinmek mumkun oluyor. 
Sıncmalann böyle muzlim aıldarda 

rol oynaması yalnız bı.r.im memleko
te has deiildlr. Garbin bir çok mcın
leketl"°lnde de sinemalar sevd1hlar 
İçin bir sıfınalc vutfesinl görür, aşk, 
sade "Eflituni,. likte blmaz; etraf
takileri kızartacak ve bazan da kız
dıracak bir renle alır. O zaman "ab
lalı: zabıtası., denilen şube işe karırµr 
Mrdenblre "gezinti,, denilen mevki
lerde, localarda Nuh Nebiden kal
ma bir ateş böcefi gibi bir ziya par
lar... Ufak bir mırıltı olar; bir çıtı 
ıevdazede, sivll giyinmiş iki resmi:ııi 
takip ederi... "' 

Yaptıklarını !nktr edemiyecck va. 
zlycttc bulunan suçlalarıa: 
- Sinema locaıımda böyle re%alet 7&&J 
maia utanmad:nız mı? 

Gibi bir tarizde bulunulsa, zahfrem 
verecekleri cevap: 

- Şeytana uydakl... Bir defa ayajı 
sürçen atın ba51 kesilmezi 

Gibi yavan sözlerden ibarettir Fı;.. 
kat suçlular cürmün mcsuliyetınİ iı b! 
lerinc almaktan korkmasalar şôyld 
derlerdi: • 

- Neden utanalım efendim? Sıneot 
ma kıım sıcak, yazm serin bir ye1111 
dir. Rahat koltuklan, kuytu localaa 
vardır, ötede beride, kimsenin harf.! 
mine ~rmiyen kayıtsız, meraksız yı .. 
dızlar gibi ı!lik ziyalar, size bir ~ 
nızlık hissi verir. Arada perdeye ba. 
kacak: olursanız sık ormanlar, ça~bı. 
yanlar, azametli d ğhr, sonsuz ov~ 
lnr, gümil:ı mehtaplar görürsünüz,J 
Bir yandan dA latif bir musiki ruh~ 
nuza katre katre aşk arzu, emel, li
mit heyecanlan damlatır... Sevismclı 
lçln bundan dah3 müsaıt, daha rn:naa 
tik neresini bulursunuz? Bütün bu dc-

t\lman cm!lletinl N :ı:lzmi devlrmiyc 
ık eder mahiyette tefsir cdilmek

Evet, orada yerim rahattır; 
amma neyleyim ki, bu rahat, 
dolu arabadaki fikir eğlencesi
nin verdiği zevkin yerini tuta • 

Demek ki, biletçileri saydı · 
ğım sıfatlara göre on cinse ayıra 
biliriz. Neşeli biletçi, dıkkat et
tim, araba ne derece dolu olur
sa olsun gülümser yüziı ile mu 
terılerin sinirlerini yatıstırmak· 
ta azımsanamıyacağımız bir rol 
oynar; havadaki elektriği ve bas 
kıyı da epeyce hafifletiyor. Do. 
ğuştan nükteli, hazır cevap bi • 
letçi ise gerilmis sinirleri bir • 
kaç hoş sözle gevşeterek çehre -

Kalabalığı az yıkım yaparak 
ayırmak onun elinden gelmez. 
Ne basacağı yeri. ne kavrıyaca
ğı arhmı seçebildiğinden böyle
sinin aradan geçişi yarı felaket. 
tir. Zira zekasızlığı, hesapsızlığı 
yüzünden çürük bir adama o
muz vurur; o adam yanındaki · 
nin üstüne devrilir; bu da arka 
daşına çullanır; kargaşalığı fır • 
sat bilen zevksizin biri yanında
ki geçkin kadına abanır; kadın, 
çoktandır hoşlandığı omuz ba -
sındaki gencin kucağına atılır; 
genç ise dizi dibinde knnapede 
oturan kızı gö:r.iıne kestirdiğin • 
den tutunamam~ gibi görüne . 
rek. ona sanlır ... Bir darına da
ğınıklıktır başgösterir; bütün a. 
raha yerinden oynar! 

~---•••••••••••••••••-••••9111 .. lıııı. kor, ılıln o kadar b~nllğinize işler ki 
.,. eli avucunuzda kaybo!ur. Yavas ya-o 

ledir 
Ed~n nutkunun btr yerinde: Mu
kkaten müstemleke ismi verilen 
emlckeUer halkına insanı prensip

ere göre kendi kcndılerinl idare et
elerl ôğrctild!kten sonra, hUtTiyet 
c istiklAl verileceğini s8ylemekle, 
ngııteremn müstemlekecilik siyase
ndeki değişikliklere tercüman olmuş 
luycr. 
Cripps de birkaç giln evvel, f ngll
renJn harp ve sulh gayelerinJ teba
z ettıren ve müttefiklerin mllsterek 

taferlndcn sonra Jl"!sanlar ve millet
ler arasmdaki lktısadl miisavatsızhk
aruı kaldmlacağmı yeni bir dünyanın 
ltunııacağuu mujdellyen bir nutuk 
~}emişti. En muhafazakdr İngiliz 
h:ı:etel~ bfle bugünkü iktısadt mil
;avatstzııklarm ~ adnletsizlilderin 
tarın ortadan kalkacaltnı yazmakta
dırlar İki sene kadar evvel Center
bury ·peskoposu ir.gilteredc adalet 
hı lerfyie uzlaşamıyan milsavatsı:ılık-
1 ra son verilerek, bllt!ln vatan ı:o-
1'!\ıklermm maddt kıymetlerden ve 

aarlf nimetlerinden musavi SUTette 
Ydalanmaları lhnn geldiğini eöyl.e

llıişt1. Stalinin wı Roose'\-elt'in nutuk
rmda da ayni endl9Cnfn hAki:m ol-
uğu görllhnektedlr. Bütün bu beya
at, bütün hAdlseler, insanların çek
ekte olduklan bt\yük ıstrraplarm 

bu sefer ~n gitmlycccğl ve yarınki 
nyantn dünkil ve bugünkü dünya-

a benzemlyeceği QmldlnJ arUırmak
dır, 

Hava Hücumları: 
1 ngflte!'e Bava Nazın Archlbalt 

Sinclatr de dfut verdiği nutuk-
ta: 1940 da Almanyanm İngiltereye 
arşı yaptığı han. taarruzunun iki 
y devam ettiğini ve akim kaldııtım. 
akat ba§].ıyan tru:nız hava taarruzu-
lltın bUUln yaz devem edeceğini. bu 
Yazm Ahnnnya içln müthiş bir yaz 
<>I<ıcağnn, bugQnkil ~ddetll bffa ta
llrruzlarmm yaklnd:'I başlıyaca'k olan 
ltıüşterek İngiliz - Amerikan hava 
hUcumıan yanında pek hafif kalaca-

maz. ... ... 
Tramvayda yalnız müşteri -

lcrimi seyrc<livorum. 
Bu, bitmez tükenmez bir eğ

lence olmakla beraber ara sı • 
ra biletçileri ve kontrolörleri de 

Bir de sakar biletçi vardır; 
çok zararlıdır. 

İkide bir kursun kalemini. al. 
dığı patayı, ver~ceğı bileti dü5;ii· 
rür. Halkı iter, dağıtır, yerlere 

t:;iiij" Devamı Sa • Sti. 3 te 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

ANN SOTHERN 

ÇAM SAKIZI 
LEW AYRES, l\fAUnF.s 

o·suu.t VAN 

tarafından ncfi bir surette yaratılan 

B :;-G1_Ü_N __ "Z-O-RO_N_UN-IŞ-A-RE-~T-l,,'lrl MARMARA 1 
İ p E K fllminin unutulmaz alkışlarla çınlayor! 

ÇAPKIN Kil 
Eğlenceli sahnelerle dolu büyük ve hissi filim ilave olarak renkli 

Sinemasında yaratıcılan Senenin mucizesi M 1K1 MAUS 
TYRONE POWER 

DARNEL - JOHN CARRADIN LINDA 
tarafından mükemmel bir surette ibda edilen 

KURTULUŞ 
Amerlkada meşhur Mormon1ara ait muazzam bir macera filmi 

BiRLEŞEN Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

GÖNÜLLER 1,----------., 
Jeanette Mac Donald 

Henry Fonda 
<Baştanbaşa renkli) 

Ayrıca: 

Bugün 16da 
Bu Gece21 de 

Sinema ve 
Tiyatrosund 

4yrıca: RENKLi MlKt FiLMİ l Asrınenbüyükfac~ası ZAT ı S U G U R 1 U 
Bucün saat 11 de tenzflitlı matine. F E N A Y O L Mutlaka gidip görünüz. hlilzlyoni:mıa profesörüniln esrarlı hü. 

•••••••••••••••••••••••••' - Son günlerdir. nerleri bu mevsimin en güzel eğlenceşidir. 
~ .................................. ~ 

Senenin En Son, Fakat En Nefis Musiki Şaheseri 

MOZIK ROY ASI 
M E L E K 

SINEMASININ 

Zafer Taa Olacaktır 

-------------1 Biletler her giin 13,30 dan itibaren Tiyatro kişelerinde satılır 
' Telefon: 49369 

-------·-------------------~ Bu Ha#a SOMER Sinemas1nda 
Senenin en 'büyük aşk ve macera şaheseri -

{ 
MASKALI İFRİTLER 

filini gösteriliyor. Mutlaka gidip görünüz. 

Baş Rollerde: 

rru, Alman bava kuV\etlerine göz ...__ı••••••••••••••••••••••••-' ttınlnu:1acağmı '" bunlar imha e- -. L .. ,. .. K A Y F R A N c 1 s 
ROUDOLF SCOTT ,.e GEORGES BANCROFT 

,,.•••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •••••ı• 
dildl.kten sonra, Avrupanm istllAsına 
aşlanaeatnu e8;ylemJ~. 
Göring'in, Almanya üzerinde ~ 

düşman tayyaresinin uçamıyacaJmı 
•liyledJtt günlerden çok uzak bulunu
~onız fngruzler tarafından bir ay
danb~ baılanan ve glttikçe şlddet
leneceji anlaşılan bava hücumları -
llln Alman sanayi merkezlerinde ve 
bizzat Alman bava kuvVetlerl \iz& -
rinde çok tahripkAr tesirler yapncalı 
hı.Uhakkak aa,.wnaktadır. 

Alman hava kuvvetleri zayfiladık
tan sonra ise. kıtaya asker çıkarmak 

· çok kolayla cııktır. Almıuıyayı 

Bugün SARAY Sinemasınd~ 

Tamamen yem bir mevzuda gayet eğleneeli ve ne§'eli 

PERiLi EV 
güzel komedisi mutlaka g&iiırllz. HO§ vakit geçireceksiniz. 

Baş RoDenle: 

FRANK MORGAN ve BILLIE BURKE 
Bugün saat 1l de tenzilatlı matine 

k taarruzuna b Rlamnlda tered
d de sevekeden endi <'ler ara mda 
"4-rh lde bu da muhlın bir rol oyna-,"••••••••••••••••••••••-' l 
ltlaktadı;. 

OOZelllk MOst.tuenıtırtıze, •• ,. 
metti 1aQcevhe,.tınız k • d • r 
dlkk8t edleta. K•lltesl yOltHk 
01111e1911 1aır •0.tettnr on_.ı. 
nlzl tffl•vl edlle111ıyec•k dete: 
cede t•lırtf edelallfr. 

Bunun içindir ki cııtıerı"ı" teı•· 
11oını ""'"•teze etrn•ıc ıat•v•n 
beymnler d•lrn• OIBBS Pudra. 
aını •rarlar. Bu mlJsla"z•r ken
dllerını h•r cihetten tatmin 
eder. 
GençllOI" muhafazası. clldln 
tazeııoı ve gayet tltlf tılr ıcoıcu. 
itte GIBBS Pudrasının eseri. 

Butun lstanbu: Sıneına severlerinın sabırsızlıkla beklemekte 
<' 1 "hıkları 

A. S. Puşkinin Cinhanşümul Eseri 

ARABACININ KIZI 
( Dünyaşka ) 

Yeni (Fransızca) Nü~hası 

Pek Yakmda da r'ŞARK" 
-----.------------~'' .................................... . 

vaş koyu kurşuni bir gecenin derin.. 
tiklerine doinı gömülürsünüz; beı 
feyden tecerrüt edersiniz, damarhrı
nızda dolaşan kan bir alev seyyalesl 
glbJ sizi yakar, varlığınızı balmuma 
gibi eritir... Kendinizden geçersiniz 
Ve gözünüzü açtığınız zaman" ... 

- Bakarsınız ki karakoldasrnızr.: 

ACI BiR KAYIP 
* Mimar Vedat 

VP.fat Etti 
Birçok eserle

riyle ve bflha 
Ankara BQyük 
Millet Meclisi bl
n:ısiyle İst nbul 
postahancslnl in a 
etmiş olmakla ma 
nıf olan çok de
ğerli mimarfml% 
Mehmet Vedat 
Tek diln saat on 
beşte çoktanberf 

Merhum Mimar müptclA olduğu 
VEDAT TEK hcıstalıktan uifa-

yap olamıyarak dün saat 15 de irti
hali dlln baka eylem.iştir. 

Cenazesi bugün N ntn mda Vali 
konağı caddesiyle Sül yman Nazıf so
kağı k6$esindekl hane nden kaldın 
!arak namazı öğleyfr. Beyazıt cami 
de edil olunduktan !:Onra Edlrneka 
sındakl Şehitliğe Cl'.'fnolunncaktır. 

Malöm oldu!!u üzere merhum V 
dat GiriW Sım Pa a ve i-<lre ve ~ 
tekllr LeylA HnntmlT' mahdumudur 
Biraderi esbak Şehremini Bay Yusuf 
Razıya, mahdumu Mimar Nihat ve 
kederdide aılcsine beyanı thziyct ey
leriz. 

Vasiyeti rnucJblnce nilesl çiçek ve 
çelenk glınderilmemesinl bilhassa. r 
etmektedir. 

Gillme şampiyonlan • 

LOREL HARDI 
MEKTEPTE 

(Türkçe) 
bütün. 

!stanbulu katıltıyorla .. ! 
Ayrıca: 

Bütiin gençliği coşturan 

KOLEJLiLER 
REVÜSÜ 

~LEM DAR· MiLLİ 
'-Son günlere yetişiniz •' 
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Rapid Galatasaraym 
da 1 - O Mağlup Etti 
Bıikreşin Rapld taknnı diın üçuncü 

lnaçmı Galatasaraya karşı yaptı ve 
bır kere daha galip geldi. Garip bir 
tesadüftür ki, Rap!d dünkü galibiye
tini de Fenerbahç!'ye karşı olduğu 
gıbi rakibini bastırarak elde etmedi 
ve çok tatsız geçen bütün oyun imtı
dadmca Galatasarayın sık sık gelip 
çatan ağır tazyikmdan kurtulınıya 
çalıştı. 

BAŞ • DIŞ 

Bu hususta iki bekle kalecinin bü
yük hissesi olmakb beraber, Gala -
tasaray muhacimlerlnııi de büyük be
ceriksizlikleri vardır. Gündiız ve A
rıf kalt.>ye ne bir şut attılar, ne de 
sik sık husule gelen karışıklıklardan 

istifade etmesini bildiler. Tıpkı Fe -
nerbahçe taknnında olduğu gibi, Ra
p,id'i sık sık ezen baskı müdafi ve 
haflardan geliyordu. Ankaradan ge
tirilen solacık Mehmet Ali de değe
rfni hücum hattında tek iyi oyuncu 
olarak gösterdi. Enverin takımda bu
lunmayışı da hlsse::iılmi~tir. 

Ve Bütün Ağrıları Derhaf Keser, isim 

• 
ve Markaya Dikkat. GRIP IN Yerine Başka 

Rapıd takımına gelince. ~olaçıkları 
Roğdan dun oyoarnadı. Buna muka
bıl soliç bütün hilcum hatttnı işlete
cek kadar ustalıkla oynadı. Santrfo
run karşısında Gal<>tasaray müdafaa
sı epey uğraştıysa da, asıl marke e
dilen sağaçrk Sipoş idi, Rapid sağa
çığı Eııfak ve Salim tarafından her 
çareye baş vurularak marke edildi: 
bununla beraber sık sık içe kaçarak 
tikımına yine faydal• olmaktan geri 
kalmadi, Günün Cumartesi olması 
•iizünden ilk iki maçtakinden daha 
at bir kalabalık önünde Galatasaray 
sahaya şöyle çıktr. 

Osman, Faruk, Salim, Mustafa, Ga
lio Eşfak, Hikmet, Arif, Cemil, Gün
d~i7., Mehmet Ali, 
Hakemliği yıne Adnan Akın yapı

yordu. 

İlk anlarda Galatc.saray muhacim
lı;ri seri paslaşmalarla aktılar. Fakat 
Rumenlerin lyi yer tutan bekleri hü
~umları geri çevirmekte pek de güç
l 'ık çekmiyordu. Birkaç dakika süren 
bu tazyikten soma oyunda, yavaş bir 
tempo görillmlye başlandı. Rapid sa
açığmm inişleri Galatasaray için teh
' Jke olmıya başladıgı sıralarda Eşfak
la- Salim destekleme bir miidafaa u
~ulıi ile karşı koyuyorlar, açtk suret
te hata yapmaktan da bazan ~eri 
kalmıyorL1rdı. Birinci devrede Meh
met Alinin birkaç güzel akınındım 

başka dikkati çekem bir hareket ol
madı. 

İkinci devre başlaı başlamaz Ga
latasaray, hemen hakimiyeti kurdu ve 
rllklp sahasına yerle,şti. İşte bu sıra
larda birçok fırsat yakalıyan Sarı -
Kınnız:ılılarm gösterdlideri becerik
sizlik, çoktanberi şahidi olmadığlmız 
bozuk bir oyun neticesidir. Diğer ta
raftan geri hatlar mütemadiyen mu
hacimlere pas yetiştirdiler. 

Son dakikalara kadar süren Gala
tasaray htikimiyeti yine bir netice 
vermedi ve beş dakika kala Faruk 
ayağından sakatlanarak c:ıktı. Yerine 
geçen ihtiyat oyuncunun fazlaca duy
duğu heyecan hemer. bir ıskaya se
bep oldu ve bun<lan sonra Rumen ta
kımında olanı blteni sarfeder gibi bir 
Pial görülmiye başlar.dr. Bilh!IS'sa orta 
muhacim Baratki ile sağaçık Sipoş 

c'anlarmı dişlerine tekarak oynuyor
lardı. 

Bu arada yapılan son bir hücum
da Baratky kar§l karşıya kaldığt sağ 
beki elle iterek dilşürdü ve bunun a
kabinde top sağac;ıga. ondan da sola
!:tğa geçti. Srkı bir şilt son dakikada 
Rapidlileri sevinçten çılgın haline ge
tirirken, Galatasarayr haklı olarak çi
l(O(ien çıkardı. Sar• - KırınızıUların 
tl!lihsizliği, muhaclmlerin gol çıkara
mamasından fazla Faruğun son da -
kikalarda sakatlanması ve golden e\'
vel yapılan faule hakemin ceza ver
memesinde aramak lazımdrı·. 

Hakem dün, nedense, mutat hild
fma bozuk oyunun tesiri altındaydı. 
Her iki tarafın yaptığt fauller, bil
hassa Rumenlerin mütemadiyen iti 
raz. etmelerine ve protesto makamın
da topu dışarıya atmalarına ses çı

karmadı. 

B Tq.kımları maçı 
Büyilk maçtan e\'\'el yapılan Be

g}ktaş • Fenerbahçc B tııkımlıırı ma
c:ını Beşiktaş 3 - 2 kazanmıştır, Ra
pid bugiln Fener sfr.dında Oç kliip 
muhtelitine karsı son maçtııı yapa-

• . ·.1 , ........ ,~.- .,.,..., . .... . . . 
• 

Şehirden Röportai 
(Baş tarafı 3 iincüdc} 

ıstanbul çocuk esirgeme kuru yar-
dımlar, gıda ve U:iç paraları ha

riç doktor parası, dispanser kirası ·re 
dispanser masrafı olarak senede 24611 
lira harcamaktadır. Bu para ile ynpı 
lan is de senede 5554 muayene ve 
tedavi ile 658 aşıyı geçmemekte~ır. 
Sıhhat merkezinin m-:saisi ile muka
yese şöyle dursun, ı.ı.ıı-canan para)'a 
göre alınan netice kale alınmıyacak 
kadar azdır. Halbuki bu parayla da 
bir sıhhat merkezi açılabilir. Üstelik 
2611 lira da artar. 

* * Bakım evleri, madıii yardımlar, L 
laç paraları ve ııaire masrafları 

h;ıriç, dispanser masrafı. doktor nıa

a1jı olarak vilayet bütçe:sinden bir sP
nede üç tane sıhhat :'llcrkezi açılabi
lir. 7750 lira da artar. 

Belediyenin ayni şekildeki ma<Jr.ıfı 
206,420 liradıır. Bu ı>ara İst\fnbuldı 
dokuz tane sıhhat merkezi kurduktan 
sonra 13,580 lira artar. Çocok esirge
me kurumundan artan 2611 lira ile vi
layetten artan 7750 lirayı da bu para
ya eklersek 23,941 lira daha bulnruz 
ki bu para ile de on beşinçi sıhhat 
merkezini açarız. B•ı suretle fstan
bulda buıünkıi harcad•ğımız paraya 
on para eklemelen, mevcut dispııncıer 
teşki!atmı sıhhat merkezleri teşkila
tına ifrağ etmek suretıyle en azdan 
dörtyüz bin kişinin beşikten, hatta 
ana karnından itibaren mezara kad~r 
sıhhatlerini adım adım değil de sa
niyesi saniyesine takip ve tetkik im
kanını buluruz. 

Bilhassa çocuk bakımı ve mektep 
hıfzıssıhhası bakımından alacağımız 
neticeyi düşünürsek, buRün sarfettığL 
miz parayı nasıl sol<1ga atarcasına 
heder ettiğimizin far~ına varın%. 

* * au teşkilatın Amt"rikada, 1t:ılya-
da, !ngilterede nıazhar olduğu 

rağbeti ölçmek şöyle dursun. Balkan. 
larda bile bize nisbetle ne kadar in
kışaf ettiğinı görmek utanılacak bir 
ıhmalkarlıkla malul olduğumuzu an
la~ması bakımından •ok acıdır, 

En geri bir Balk;ı'l memlekeindl'! 
60 sıhhat merkezi vardır. Halbuki 
bizde biri Etimesutta köyler için, bi
ri de Elirnekapıda şeh'rler .için nii
mune olmak üzere kurulmuş ve ku
rulduğu gıbi bırakılmı!I. maksat cesis 
bile unutulmuş iki tanecik sılıhat 
merkezinden başka bir şey yoktur. 

Bu nümuneleri derh:\I c;oğaıt.-nak li 
zımdır. Belediye ve vılayet hiç de
ğilse 1942 yılı bıitc;es!nden yukurrl.ı 
zıkr~Liğim parayı heder etmemeği dü
şünmeli, hazirandan İl :baren ml'vı:ut 
dispanserlerde sıhhat merkezi teşki
latı kurmıya ba-slamalıdır. 

caktır. Muhtelitin misafirlere mağh1-
biyeti tattırması akla çok yakındır. 

FUruz<>n Tekil 
l\iaraton :Koşusu . 

Ankara, 9 (A.A.) - 1942 yılı Tür
ldye maraton birinciliği Ankarada 42 

kilometre 195 metre 5 sm. üzerinden 
19 MaylS Stadyomu ile Etimesut ara
sında yapılacaktır. Koşuya girecek 
atletler Ankaraya gf.'lmişlerdir. Yarış 
saat 13 de başlryacaktır . .Ankara böl
ge i ayni gun Ankara atletiz.m bay
rammı tertıp etmiştır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANK ASI 
Kuruluş Tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tfirk Lirası. Sube ve 

Ajans adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

r-~-~ ı 

ı 

Ziraat Banıtasmda kumbaralı ve lhbars12 tasarruf tıesaplarmda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.şağıdak.l 
;JlAna göre ikramiye daj?rtılacak:tır: 

4 adet 1.000 Ltraltk 4,000 Lira ı ı ıoo adet 
4 ., 600 • 2,000 • 120 .. 
4 " 250 .. 1.000 .. 160 • 

40 " 100 • 4,000 • 

80 Liralık &.000 Ura 
40 .. 4,800 .. 
20 " a,200 • 

ol KKAT; Hesaplarındaki paralar biT sene içinde 50 Liradan asa~• 
dilşm!yenlere ikramiye çılctıgı taltdırde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kura'ar senede 4 defa 11 Eyllıl, 11 Birincikanun. 11 l\lart ve 

il Haziran tarihlerind~ çekile<-f'ktir 

....................... ı:Jlll ............ ., 

Hafta Konuşması 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

eğilir, kan ter içinde, uzun uzun 
araştırmalar, homurdanmalar, 
kabahati müşterilere yükletme
lerle düzensizliği arttırır. Onun 
zararlı bir arkadaşı da para he
sabına bir türlü akıl erdiremi · .,.ıııı•••-•••••••••••1!111•••••••-, 
yen karacüınlesi kıt biletçidir. BOY ACI 
Aldığı yirmi beş kuruşluğu on USTASI ARANIYOR 
kuruşluk sar.arak geriye iki ku· 
ruş verir; müşteri söylenir, bu 
inat eder, bir atışmadır başlar. 
Yahut tersini yapar, çantasına 
attığı on kuruşun üzerine bol 
keseden yirmi iki kuruş geriye 
uzatır; geçer, gider! 

Bir Yün Mensucat Fabrikası boyahanesi için değerli bir 

BOYACI USTASI ARANMAKTADIR 
'laliplerin İstanbul - Eyüp, Bahariye, Bostan çıkmazında No. 1 

İZZET KALDAM Eyüp Mensucat Fabrikasına 

Zihninde insan çehresi saklı - '-• ••••••• müracaatları. -----ı yamıyan, insan tammıyan dal -
gın, dikkatsiz biletçi de kötü -
dür. Gider gelir, döner dolaşır, 
biraz önce bilet verdiklerine yi
ne sorar; hatta bir değil, beş de 
ğil, yol sonuna kadar sorar. Ver 
mediklerine ise hiç aldırmaz. Fa 
kat bwıun daha fenası itimatsız 
biletçidir: Sorduktan sonra an -
larsınız ki, sizden şüpheleniyor, 
anaforcu olduğunuza, biletsiz at 
layıp kaçacağınıza hükmediyf' 
Böylesinden "demin aldım!., de
mekle kurtulamazsınız; bileti 
göstermek lazımdır. Fayda eder 

1 - Müteahhıt nam \'e hesabına olmak üzere şartname ve nürounesi 
mucibince (23,000) adet üzüm küfesi pazarlıkla satın alınacaktır. Müna
kasaya girecekle!' (5000) aded.i için de teklifte bulunabilirler. 

2 - Pazarlık 15/5/942 Cuma giınü saat 10,30 da Kabataşta levazım 
şubesinde merkez mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün öğleden sonra adı geçen ~bede 
görülebilir. 

4 - İstcklilH'in pazarhk için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat tizerirder o/o 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur komis-
yona müracaatları. (5278) 

mi? Hayır! Bir daha gelir, "al. •ıı" K K ı · 
mıştım, göster.miştiml .. demeni- - 1 1 orunma anunu ~, 
ze inanmaz, tahaf tahaf süzer, 1 
manalı manalı başını sallar, u- En son tadill~ri, mucip sebep l5yibaları, İstanbul Mi.irakabe Komisyo-

nu anımi bir haddi listeleri, Mahkeme ic:tıhndiarı 
zaldaşır gibi yapar; tekrar diki. 

lir: "Bilet?,, çare yoktur, öfke. Avukat: NAZMI NURİ KÖKSAL 
lenmeyiniz, gösteriniz. Hatta e. 

lar · 1 Clt-.an ve Ünlver11lte 1<<t,.nl-AnelnlndP eatılır. line alıp numara mı ınce e • ~ 

mek suretiyle itimatsızhğı son ._.__.• •••••••••• ••••••••-• 

haddine götürs~ bile aldırm~!ı· ı ~ •Müzayede İle Gayri Menkul Satışı • .. 
nız. O, zavallı bır adamdır. Boy- .r _ . .. ""W 

1 1 kl be b b·ı· · · e' 1 Beyoğlunda Jmnal Sokagında Nıkıtıç Aparttm:ınt Muıayede ile 1 e oma a ra er, ı ırım, sız ı . 
kefıdi kendinizden bir şüphelen. 13/5/942 saat 14 - 16 da Beyoğlu Sulh Mahkemele!"i Baş katipli-

me gelir; içinizden dersiniz ki: ' ğince izalei şi.ıyu suretiyle satılacaktrr. 1 
"Yahu, benim suratımda bir a
naforcu hali mi var? O derece 
yankesici, serseri. hilekar çehre 
li miyim? Yanımda, ne olur ne 

olmaz, iyi ahlak şahadetnamesi, 
banka kefaletnamesi mi ta§ıma
lıy1m?,, 

* * 
Kontrolörlere gelince - _fazl~ 

şişman olanları ayırt edı
lirse - hepsi de zararsızdırlar; 
dürüst, nez'l.ketli insanlardır. 

Bazısı bu nezaketi aşırı dere -
ccye bile götürür, o yüzden si -
nirleri gerer. Mesela, ara verme 
den, susup dinlenmeden şu söz
leri makara gibi sağar: "Lutfen 
efendim! İhsan buyurunuz oeye 
fendi! Şimdi takdim ederim efen 
dımiz! Zatı aliniz, hanımefendi? 
Zahmet olmazsa beyim!,, oka -
dar ki, bizim yaştakilere hokka 
baz muhaverelerini hatırlatır: 
"münasıptir, efendim! Pek gü -
zel, efendim!,, Adeta tef sesini 
arar, sünnet çocuklarını görür 
gibi olursunuz. 

Sükuti kontrolör ise oldukça 
yıldırıcı ve korkutucu bir tesir 
yapar; herkese bir durgunluk çö 
ker. İmtihan kağıtlarını toplı • 
yan bir mümeyyiz gibidir, ~e -
zaketli, lakin şakasızdır. Bun • 
lardan birkaç? biletlere pek su -
dan göz gezdirirler, çarçabuk ge 
ri verip sessiz sadasız çıkar gi
derler. Fakat birkaçı da vardır 
ki, bileti ellerine alınca cinayet 
tahkikatına gelmiş Şerlok Hol -
mes sanırsınız. ..hah, dersiniz, 
şimdi cebinden pertevsizini çı -
karıp muayene edecek. bir ipu
cu bulacak ve azılı katili yaka
lryacak!,, 

* * 
Tramvaylardaki eziyeti unut 

mak için siz de benim gL 
bi yapıruz: Sabah, akşam, her 
yemekten sonra dişlerinizı . 
(Pard on l) sabah, akşam, her 
t r amvay yolculuğunda beynini
zi neşeli fikirlerle fırçalayıp par 
!atarak sıhhatinizi korumaktan 
geri kalmayınız! 

., Bu iş diş kadar, hatta daha 
fazla önemlidir. Zira yapma rliş 
takılır amma henüz yapma be
yin icat edileıpedi! 

BU FIRSAT 
Sarayburnu, Arlalar, Boğaza nazır, manz.arasının knpatılması imkAn

sız, içi dışı yağlr boyalı bahçeli ev 11/5/942 Pazartesi saat 14 de müza
yede ile Beyoğlu Sulh mahkemesinde satılacaktır. Adres: Cihangir, Cami 
sırasında Özoğlıı sokak No. 11 

Sat il ık Dekovil Ray ve Vagonetleri 
700 çift metre dekovll travers ve 2 makas ve iki plAktuman ve 28 

dekovil arabası 20 giln zarfmda satılıktır. Ankara Kınacı han No. 24 de 

müracaat edilmesı Telefon 1835. 

Ticaret Vekaletinden 
İaşe Müsteşarlığı merkez tcşkilatiyle Vekfiletlınize bağlı dağıtma ofisi 

merkez ve te~kilah için büro moble ve eşyası satın alınacaktır. Bu iş ü
zerinde teklifte bulunmak istiyenlerin 15 MAYIS 942 Cuma gtinü saat 
14,5 da bizzat veya salahiyetli mümessilleri vasıtasiyle İaşe Müsteşarlı-
ğında haztr bulunmaları ilAn olunur, (5351) 

• 
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'SAÇ 1 SAlfÜNU ' .. 
saÇİar:,,ızı ~,Ltl(afaz• 1çın···ha.tlkÔtade 

teşirlni i.1k kullanı$ta 
0

gör.,ce.k•ıt1I:! . •.-

iHTiRA 1L AN 1 
"Nakil vasıtalarma ve bilhassa mo

törlil nakil vasrt:ıl&rma mahsus arka 
tenviratı,, hakkmdı- alınmış olan 

17.5, 1940 gilnlü ve 2880 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile konmak 
üzere ahere devrüferağ veya icar e

,------~ l Birçok aileler ~imdiye kadar ev-

i 
lerine yeşil sabun sokmazlardı 

Fakat Ç A P A Markalı 

il KAL il 

Sabun~\! bir defa tecrilbe et
tikten sonra artık başka sabun 
kullanmıyorlar. " K A L ,. piri-

na sabunu kepe~in 

(1) Numaralı Düşmanıdır 
Toptan satış Yeri : 

ı,.tanbul Hasır lskeleıl Fırın 

sokak 24 No. lr depo " _, 
iHTİRA ILANI 

dileceğinden, talip olanların Galata'- "Madenleri ve mümasillerini tah
tla, İtkısat hanmdıı, Robert Ferri'ye vil için usul "e cihaz,, hakkmda a
müracaatları iltın olunur. lrnmış olan 17.5,]941) günlü ve 2884 

KAYIP: 17/9/941 tarihinde erat 
muamelat şubesinden aldığmı terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca
ğundan hükmü yoktur. Pendlkte is-
tasyon sokağında No. 68 de Mümin 
oıilu Yusuf ÜstUn. 

KAYIP: Kadıköy iaşe memurlu~un
dan aldığim Mayıs ve Haziran ayla-
rına ait ağır işçi kürncnıi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hlik -
mü yoktur. Kadıköy sıtma miıcadete· 
sinde RUstem Özateı. 

sayılı ihtira berat! bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edilece~inden, talip olanla
rın Galata'da İtkısat hanında, Robert 
Ferri'ye müracaatları I!An olunur. 

K AYIP: Kumkapı nüfus memurlu
ğundan aldığun nütu.c; hüviyet cüz
danımı kaybettim, Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur . . Hakkı 
oğlu Orhan Özkarac.a 336 doğumlu; 

Sahip ve Ne~riyat Müdürü: Halil 
Lütfi Dördüncü. Gazetecilik ve 
Ne~riyat T. L. Ş. TAN matbaası 

10. !l - M2 _ 
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• NEVRALr'~ 

Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddedi ·ıiz. 

İŞÇİ ARA N.IYOR 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İşletmelerimizin Şişli tamirhanesi için 6 boyacı, 3 taknncı, 3 hamal, 

3 saraç, 12 tesviyeci 3 bobinör, 3 frezeci, 12 silici, 6 tornacı, 6 elektrik
çi ve altı elektrik tesviyecisine ihtiyacımtz vardır. 

Hamal ve siliciler hariç olmak üzere imtihanda gösterecekleri ehli
yete göre saatte 33 kuruşa kadar ücret verilecektir. Askerlikle aliikası 
olmıyan isteklilerin nüfus hüviyet cüzdnnı, hüsniihal kağıdı, dört adet 
vesika fotografı ve ~imdiye kadar çal~mış oldukları müesseselerden alın-
mış iyi hizmet vesikalariyle birlikte 11.5.942 tarihine kadar saat 14 den 
17 ye kadar idaı·elerin Metro han zemin katındaki Zat İşleri ve Sicil 
'l,füdürlüğüne müracaatları lüzumu bildirilir. (5299) , .................................. .... 

TESVİYECİ ARANIYOR 
Sütlüce Madeni Eşya Fabrikasından 

Haseki bastanı>:;i mutbak, çamaşırhane ve soğukhava dairesi te;;isah
nm yaptırılması 2490 No. lu kanunun 40- mcı maddesine göre pazarlığa 
konulmuştur. Keşif bedeli (19003) lira (50) kuruş ve ilk teminatı (1425) 
lira (27) kuruştur. Mukavele, eksiltme bayındtrlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnamelerı, proje keşif hüla;msiyle buna ınüteferri diğer evrak 
(95) kuruş mukabilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. 
İhale 11/5/942 Pazartesi günü saat 14 de Dalın! Encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, Fen İşleri Müdür
lüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet \'e 1942 yılma ait Ticaret O
dası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-
maları, (5297) 

Öksürenlere XATRAN HAKKI EKR~~ 

idaremizin H. Paşa limanına oır ~ene zar.tında dcıuz vesaitinden su
palana ve supalaı•dan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek suretiy
le gelecek olan tahminen 105869 manip!lisyon tonajlı maden kömürü ile 
579 ton kok kömürünün tahmil ve tabliye işj 27 /5/942 tarihine müsadif 
Çarşamba günil saat 11 de H, Paşa Gar binası dahilinde birinci işletme 
komisyonu taratınd&n kapalı zart usuliyle ihale edill:!cektir. Bir senelik 
maden kok kömürlerinin tahmil ve tahliyesi için 22701 lira 65 kuruş 
muhammen bedel konmuştur. 1702 lira 62 kuruş muvakkat teminat ile 
bu işe ait ehliyetname ve kanunen ibrazı !bun gelen vesaik ve teklif
leri ayni günde saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermek laıundrr. 
Şartnameler Ank21·ada 2 işletme mü1ürlüği.inden, İzmirde 8 inci işletme 
müdürlüğünden, Haydarpaşada Liman ve Rıhtım başmüfettişliğinden pa-
rasız olarak verilir. (5037) 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konular. ~: 
1 - Su İşleri Altıncı Şube Müdürlilğil mmtakası dahilinde Seyhan 

sağ sahil sulama ve deşarj şebekesiyle sınat lmaltıtı ve işletme binalarl 
inşaat? muhammen keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden (5,318,040) 
liradır, 

2 - Eksiltme 15.5.942 tarihine rastlıyan Cuma gann saat 15 de An
karada Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su Ekı.::iltme komi~yo
nu odasında kap<>h zarf usuliyle yap1lacakhr. 

3 - İst.::klUer eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdtrlık 
sleri genel şartnamesi, umumi su işleri fennt şartn:ımrslyle hususi ve 
rennt sartname\erl \°e projeleri (50) lira mukabilintie Su İşleri Rei.sliğın
ien alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (173,291) lira 20 kuruş· 
ıuk muvakkat tem.mat vermesi ve eksiltmenin ynpılacarı günden en az: 
llç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia 
IJekAletine müracaat ederek. bu işe mahsus olmak üzere vesika alma
-ırı ve bu .reslkayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmr,yanlar eksiltmeye iştirak 
ıemezler. . 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bır 
ıat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabiJınde vermeleri 
~7ımdlr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2456) (4285) 

Nafia Vekaletinden: 
Talip zuhur etmemesi yilz:ündcn 3•cniden eksiltmeye konan ve 8750 

ıra bedel tahmin edllen 5000 adet kürek mübayaa'-mm 23,5.942 Cu· 
martesl gunü saat 11 de An karada Nafia Vekaleti binası. içinde Malze· 
me Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksıltme komısyonunda ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve tcfcr
riiatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlügünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (656) lira (25) kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarıntn muvakkat teminat ve şartna~~!n• 

deki vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar mezkılr komıı;yona 
makbuz mukabilinde vermeleri lA.znndır. (3239) (5273) 

lstanbul Böl9e iaşe Müdürlüğünden 
Eyüp, Fatih, Eminönü, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, B~şlktaş, Üskil

dar, Kartal, Kadıköy, Beykoz ve Adalar kazaları hudutları dnhillnde ka
yıtlı ·hayvanlara. yemlik olarak verilecek kepek ve .emsali için her hay
van sahibinin bulunduğu mahallin İaşe bürosuna mlıracaat ederek nlaca
ğt matbu beyannameyi doldurup (18) Mayıs akşamma kadar makbuz: 
mukabili geri vermesi ve beyanname \ierrnemış olanlaıın hayvanlarına 
yem ,·erilemiyeceğl ilan olunur . 


